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Już po raz dwu na sty roz strzy ga my kon kurs In ter stu dent, w któ rym na gra dza my naj lep -
szych za gra nicz nych stu den tów zdo by wa ją cych wy kształ ce nie w pol skich uczel niach. Szu ka -

my – jak co ro ku – lu dzi am bit nych, do brych stu den tów, ale przede wszyst kim ak tyw nych, za -
an ga żo wa nych, bu du ją cych mo sty mię dzy kul tu ra mi. I co ro ku, dzię ki współ pra cy z uczel nia mi, znaj du je my 
wie lu zna ko mi tych kan dy da tów. 

Cho ciaż w ostat nich dwóch la tach to za da nie sta ło się trud niej sze, uda ło nam się po ka zać za gra nicz nych 
stu den tów, któ rzy mi mo obaw i utrud nień wy ni ka ją cych z epi de mii po zo sta li w na szym kra ju. Stu diu ją, 
dzia ła ją spo łecz nie, an ga żu ją się w ży cie swo ich spo łecz no ści. Są przy kła dem dla ko le gów i am ba sa do ra -
mi pol skich uczel ni w swo ich kra jach. 

Ka pi tu ła Kon kur su, któ rej pra ca mi kie rował prof. Jerzy Lis przewodniczący Komisji ds. Współpracy 
międzynarodowej KRASP, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przy zna ła na gro dy tra dy cyj nie 
w trzech pod sta wo wych ka te go riach: stu dia li cen cjac kie, stu dia ma gi ster skie i stu dia dok to ranc kie. Ka pi tu ła 
przy zna ła tak że Na gro dę Spe cjal ną na szcze gól ne osią gnię cia i za an ga żo wa nie w dzia łal ność spo łecz ną.  



Pod honorowym patronatem prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka  
przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

iNTERSTUDENT
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STUDENTA ZAGRANICZNEGO w Polsce
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ze Sri Lanki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

NAGRODA SPECJALNA   
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z Chin, Uniwersytet Jagielloński
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Przy je cha ła do Pol ski w 2018 ro ku. Od po cząt ków swo -
ich stu diów na Uni wer sy te cie War szaw skim jest jed ną 
z naj bar dziej za an ga żo wa nych an glo ję zycz nych stu den -

tek wśród spo łecz no ści sku pio nej wo kół Uni wer sy tec kie -
go Cen trum Wo lon ta ria tu UW. Bie rze udział w wy da rze niach i pro -
jek tach, w któ rych mo że po sze rzyć swo ją wie dzę zwią za ną 
z wie lo kul tu ro wo ścią i dia lo giem mię dzy kul tu ro wym.  

War to tu wy mie nić jej dzia łal ność w warsz ta tach an ty dy skry mi na cyj nych 
i an ty prze mo co wych skie ro wa nych do stu den tek i stu den tów UW zor ga -
ni zo wa nych w ra mach bu dże tu par ty cy pa cyj ne go na UW, pro wa dzo nych 
przez Fun da cję na rzecz Róż no rod no ści Spo łecz nej. Re gu lar ne, ak tyw ne za -
an ga żo wa nie w wo lon ta riat wie lo kul tu ro wy na uczel ni. Udział w spo tka -
niach Po lish Lan gu age Be gin ners Club – gru py stu denc kiej dzia ła ją cej w UCW, 
sku pio nej na na uce ję zy ka pol skie go i wy mia nie mię dzy kul tu ro wej na UW. 
Uczest nic two w pro jek cie Fe rie Wie lo kul tu ro we – Mul ti cul tu ral Win ter  
Bre ak, pod czas któ rych pol scy i za gra nicz ni stu den ci organizowali warsz ta -
ty z ko mu ni ka cji mię dzy kul tu ro wej i me tod pra cy z dzieć mi, po czym pro -
wa dzi li au tor skie za ję cia dla uczniów z mniej szych pol skich miej sco wo ści. 
Przy go to wa ła sto isko i pre zen to wa ła kul tu rę Tan za nii pod czas Mia stecz ka 

na Sty ku Kul tur – Kul tur Hot Spot UW, wy da rze nia pro mu ją ce go wie lo kul -
tu ro wość uczel ni i skie ro wa ne go do spo łecz no ści aka de mic kiej. Ka ren jest 
lek tor ką i człon ki nią spo łecz no ści mło dzie żo wej w St. Paul’s En glish Spe -
aking Ca tho lic Pa rish of War saw. 

– Ka ren N. Ky abe ga swo im za an ga żo wa niem w pro jek ty i ini cja ty wy re ali zu je 
war to ści ta kie jak otwar tość, em pa tia, wspie ra nie róż no rod no ści i dia log po -
nad róż ni ca mi – pod kre śla w re ko men da cji Ka ta rzy na Ku char ska, star szy 
spe cja li sta, tre ner ka umie jęt no ści mię dzy kul tu ro wych w Uni wer sy tec kim 
Cen trum Wo lon ta ria tu UW. I do da je: – Stu dent ki i stu den ci dzia ła ją cy w tych 
ob sza rach za słu gu ją na wy róż nie nie zwłasz cza w obec nych cza sach sil nej po la -
ry za cji po glą dów oraz w kon tek ście pan de mii, któ ra po ka za ła, jak waż na jest 
wza jem na po moc i od po wie dzial ne, za an ga żo wa ne po sta wy. Ka ren nie sku pia 
się je dy nie na zdo by wa niu i roz wi ja niu umie jęt no ści, a przede wszyst kim na dzie -
le niu się swo imi kom pe ten cja mi z in ny mi – za rów no wśród spo łecz no ści Uni -
wer sy te tu War szaw skie go, jak i na ze wnątrz, w spo łecz no ściach lo kal nych. 

Lau re at ka na to miast pod kre śla, że dzię ki swo je mu za an ga żo wa niu w pro -
jek ty spo łecz ne i wie lo kul tu ro we mo że bu do wać „pol ską” część swo jej toż -
sa mo ści. Ak tyw no ści, w któ rych bie rze udział, po zwa la ją jej za ko rze nić się 
w Pol sce i po czuć sie tutaj jak w do mu.
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Sie dem na sto let ni Mak sym przy je chał do Ka to wic 
w 2015 ro ku. Zo stał słu cha czem kur su przy go to waw cze -

go dla kan dy da tów na stu dia w ję zy ku pol skim or ga ni zo wa -
nego przez Szko łę Ję zy ka i Kul tu ry Pol skiej Uni wer sy te tu Ślą -
skie go. Uczest ni czył w za ję ciach lek to ra to wych ję zy ka pol skie go 
w gru pie o naj wyż szym stop niu za awan so wa nia (za gad nie nia 
z po zio mu C1). Na stęp nie pod jął stu dia na Wy dzia le Pra wa Uni -
wer sy te tu Ślą skie go, gdzie przez 5 lat dał się po znać ja ko bły -
sko tli wy, pra co wi ty i am bit ny mło dy czło wiek. 

Prof. dr hab. Jo lan ta Tam bor, dy rek tor ka Szko ły Ję zy ka i Kul tu ry 
Pol skiej UŚ, pod kre śla, że Mak sym od po cząt ku wy róż niał się na tle gru -
py ak tyw no ścią, su mien no ścią i do cie kli wo ścią w na uce. Do sko na le wy -
wią zy wał się ze wszyst kich za dań, ja kie wy zna cza li mu pro wa dzą cy za -
ję cia, i uzy skał naj wyż sze oce ny na eg za mi nach koń co wych ze 
wszyst kich zre ali zo wa nych przed mio tów. An ga żo wał się w do dat ko we 
dzia ła nia szko ły. Chęt nie brał udział w wy da rze niach kul tu ral nych or ga -
ni zo wa nych z oka zji świąt i tra dy cyj nych spo tkań zwią za nych z ro kiem 
aka de mic kim. 

Swo ją ak tyw ność kon ty nu ował z po wo dze niem na Wy dzia le Pra wa 
i Ad mi ni stra cji. Po twier dza tę opi nię prof. dr hab. Cze sław Mar tysz. 
– Ja ko wy dział za wsze sta ra my się stwa rzać jak naj wię cej moż li wo ści dla na -
szych stu den tów. Pan Mak sym jest wła śnie stu den tem, któ ry przez ca ły czas 

sta rał się mak sy mal nie an ga żo wać za rów no w ży cie stu denc kie, jak i na uko -
we. W szcze gól no ści w trak cie stu diów nie tyl ko był ak tyw ny na za ję ciach 
pro wa dzo nych na na szej uczel ni, ale też był przed sta wi cie lem stu den tów 
w ra dzie wy dzia łu, peł nił kie row ni cze funk cje w ko łach na uko wych oraz był 
człon kiem Ko mi sji Praw nej Sa mo rzą du Stu denc kie go UŚ.  

Jed nym z naj więk szych suk ce sów Mak sy ma ja ko stu den ta był dwu krot -
ny udział ja ko re pre zen tan ta Uni wer sy te tu Ślą skie go w pre sti żo wym 
mię dzy na ro do wym kon kur sie Wil lem C. Vis Mo ot dla stu den tów pra -
wa na świe cie. Rok rocz nie bie rze w nim udział po nad 400 re pre zen ta -
cji z bli sko 80 kra jów. W ra mach kon kur su stu den ci przy go to wu ją w ję -
zy ku an giel skim dwa ob szer ne pi sma pro ce so we w imie niu po wo da oraz 
po zwa ne go. Pra ca ta po le ga nie tyl ko na przy go to wa niu traf nej ar gu -
men ta cji, ale rów nież na wy szu ka niu orze czeń są dów kra jo wych i ar bi -
tra żo wych, któe za pa da ły w po dob nych spra wach. 

Prof. dr hab. Ry szard Ko zio łek, rek tor Uni wer sy te tu Ślą skie go, do -
da je w re ko men da cji, że Mak sym w li sto pa dzie 2021 r. zo stał jed nym 
z lau re atów pro gra mu „Naj lep szy Ab sol went 2021”. – Skoń czył stu dia 
praw ni cze ja ko je den z nie licz nych cu dzo ziem ców nie tyl ko na na szym uni -
wer sy te cie, ale i w ca łej Pol sce i zro bił to z wy ni kiem ce lu ją cym. Wy ma ga ło 
to du że go wy sił ku, że by móc do sko na le opa no wać pol ską ter mi no lo gię praw -
ni czą i póź niej wy ko rzy sty wać ją rów nież w prak ty ce – pod kre śla prof. 
Koziołek.
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Bę dzie wspa nia łym na ukow cem – mó wi o Pe liy ago da ge 
Cha thu ra Di neth Pe re ra prof. Agniesz ka Nosz czyk -No -

wak, pod kre śla jąc za rów no je go pra co wi tość, jak i życz li wość 
oraz za an ga żo wa nie w pra cę na rzecz młod szych ko le gów.  

Dok to rant ze Sri Lan ki już pu bli ku je w pre sti żo wych cza so pi smach 
i wy stę pu je na kon fe ren cjach na uko wych, co nie prze szka dza mu… go -
to wać eg zo tycz ne po tra wy dla pol skich ko le gów. 

Moż na na zwać go „łow cą na gród” (otrzy mał m.in. sty pen dium z pro gra -
mu STER, sty pen dium z pro gra mu POWER 3.5, grant na in no wa cyj ny dok -
to rat). Ma do sko na łe wy ni ki na stu diach dok to ranc kich. Wy da je się też, że 
je go do ba mu si li czyć wię cej niż 24 go dzi ny, sko ro pro wa dzi pro jek ty za -
rów no na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym we Wro cła wiu, jak i na uczel ni 
w Sri Lan ce – Uni ver si ty of Ru hu na. We Wro cła wiu or ga ni zu je warsz ta ty 
dla stu den tów, po ma ga ko le gom roz po czy na ją cym stu dia i pra cę na uko -
wą, pu bli ku je, bie rze ak tyw ny udział w kon fe ren cjach na uko wych. Za an -
ga żo wał się też w przy go to wa nie pro mo cyj ne go fil mu UPWr.  

– Cha thu ra Pe re ra jest oso bą cie ka wą świa ta i no wych wy zwań, ale tak -
że jest pra co wi ty i cier pli wy, co jest waż ne w pra cy na uko wej – mó wi prof. 
dr hab. Agniesz ka Nosz czyk -No wak, kie row nik Za kła du Me dy cy -

ny Trans la cyj nej Wy dzia łu Me dy cy ny We te ry na ryj nej UPWr. – Te ce chy 
po zwo li ły mu na współ pra cę z na ukow ca mi z róż nych ze spo łów ba daw czych 
przy re ali za cji pro jek tów na uko wych, tak że tych nie zwią za nych bez po śred -
nio z je go dok to ra tem. Szyb ko się uczy, lu bi pra cę w te re nie i ma ta lent 
do roz po zna wa nia ga tun ków ro ślin, co za owo co wa ło tym, że w cią gu dwóch 
lat po by tu w Pol sce na uczył się więk szo ści ga tun ków na szej flo ry. Ma bar -
dzo do bry kon takt ze stu den ta mi, szcze gól nie ma gi stran ta mi, dla któ rych 
za wsze znaj du je czas. Lu bi go to wać i czę sto dzie li się z in ny mi, co jest 
szcze gól nie mi łe w cza sie prac te re no wych, kie dy w ra mach prze rwy na od -
po czy nek moż na się ra czyć eg zo tycz ny mi po tra wa mi kuch ni ro dem ze Sri 
Lan ki. Jest ko le żeń ski i za wsze uśmiech nię ty. Chęt ny do po mo cy in nym dok -
to ran tom, zwłasz cza tym, któ rzy do pie ro za czy na ją przy go dę w Szko le Dok -
tor skiej UPWr. Cha thu ra Pe re ra bę dzie wspa nia łym na ukow cem, już nim 
się sta je pod opie ką swo je pro mo tor dr hab. Mag da le ny Szy mu ry, prof. 
UPWr. 

Cha thu ra Pe re ra jest już na pią tym se me strze stu diów dok to ranc kich. 
Do kąd po je dzie po obro nie dok to ra tu? Co kol wiek wy bie rze, z pew no -
ścią bę dzie ide al nym am ba sa do rem Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we 
Wro cła wiu i Pol ski. 
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– Ile kroć roz ma wiam z kimś na uczel ni i wspo mi nam, iż znam 
pew ną chiń ską stu dent kę na UJ, na twa rzach mo ich roz mów ców 

po ja wia się sze ro ki uśmiech  „Tak, tak, ko le gu ję się z YiYu Chen”. W re zul -
ta cie mam wra że nie, że choć na Wy dzia le Pra wa UJ stu diu ją set ki stu den -
tów, pa nią Yiyu Chen zna ją wszy scy, a co naj waż niej sze wszy scy da żą ją 
ogrom ną sym pa tią – mó wi dr An na Wy so ka-Bar, ad iunkt w Cen trum 
Pra wa Pry wat ne go Mię dzy na ro do we go na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni -
stra cji UJ. 

Lau re at ka Na gro dy Spe cjal nej INTERSTUDENTA 2022 po cho dzi 
z Chin, gdzie skoń czy ła po lo ni sty kę na Gu ang dong Uni ver si ty of Fo re ign 
Stu dies w Gu ang zhou. Po ich ukoń cze niu za ma rzy ła o stu diach praw ni -
czych w Pol sce, przy je cha ła do Kra ko wa w 2018 r. i war to pod kre ślić, 
że Yiyu nie stu diu je pra wa w ję zy ku ob cym, de dy ko wa nym dla stu den -
tów za gra nicz nych, ale w ję zy ku pol skim, na kie run ku, któ ry na wet dla 
pol skich stu den tów jest du żym wy zwa niem. – Ra dzi so bie na tych stu -
diach do sko na le, sta no wi wzór pra co wi to ści i za an ga żo wa nia, a swo im en -
tu zja zmem za ra ża in nych. Jest nie tyl ko wzo ro wą stu dent ką z bar dzo wy so -
ką śred nią ocen, lecz ma do dat ko we licz ne osią gnię cia – pod kre śla dr 
An na Wy so ka-Bar. 

Na trze cim ro ku stu diów Chen uzy ska ła pre sti żo wy grant w ra mach 
POB So cje ty of the Fu tu re z pro gra mu Ini cja ty wa Do sko na ło ści Uni wer -

sy te tu Ja giel loń skie go, kon ku ru jąc z pol ski mi i za gra nicz ny mi stu den ta -
mi wszyst kich kie run ków UJ. Ten grant otrzy mu ją naj lep si z naj lep szych. 
W ra mach pro jek tu Chen ukoń czy ła szko łę let nią słyn nej Ha skiej Aka -
de mii Pra wa Mię dzy na ro do we go w Ho lan dii oraz dwa kur sy w Aka de -
mii Pra wa Eu ro pej skie go w Niem czech. W bie żą cym ro ku Yiyu re pre -
zen tu je UJ w mię dzy na ro do wym kon kur sie PAX Mo ot Co urt. 
Uczest nic two w kon kur sie uka za ło ko lej ne po zy tyw ne ce chy Chen: 
umie jęt ność pra cy ze spo ło wej, od po wie dzial ność. 

Yiyu Chen ak tyw nie dzia ła na rzecz przy bli że nia kul tu ry chiń skiej 
w Pol sce. Dzia ła nia te ma ją róż no rod ny cha rak ter. Yiyu pra cu je ja ko wo -
lon ta riusz ka w Cen trum Ję zy ka i Kul tu ry Chiń skiej UJ In sty tut Kon fu cju -
sza w Kra ko wie. Pro wa dzi tu za ję cia z ję zy ka chiń skie go, a tak że wspie -
ra or ga ni za cyj nie dzia łal ność in sty tu tu w or ga ni za cji kon kur sów 
pla stycz nych dla dzie ci, kon kur sów fo to gra ficz nych, kon cer tów, przed -
sta wień. 

Dr An na Wy so ka-Bar do da je: – Mi mo licz nych obo wiąz ków na stu diach 
i w cza sie wol nym Yiyu Chen dzia ła na rzecz sze ro ko ro zu mia ne go spo łe -
czeń stwa, słu żąc nam wszyst kim zna jo mo ścią ję zy ka chiń skie go. Pra cu je ja -
ko tłu macz dla or ga nów ad mi ni stra cji pań stwo wej, np. pod czas prze słu chań 
w or ga nach skar bo wych i są dach. Jest to pra ca wy ma ga ją ca ogrom ne go pro -
fe sjo na li zmu, zna jo mo ści za sad ety ki za wo do wej i od por no ści psy chicz nej.
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